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Új fröccsszerszám kiegészítők 

 
Egy fröccsszerszám átadásakor továbbá tárolása, szállítása, illetve használatba vétele és karban-
tartása során szükség van egy szerszámnaplóra, amelyben az összes, az adott szerszámra vonat-
kozó információt tárolni kell. A termelés digitalizációjára történő átállásnál célszerű ezeket az 
információkat a szerszámhoz rögzített módon, digitális formában, könnyen hozzáférhető formá-
ban tárolni. A portáldaruval nem rendelkező üzemekben, vagy más okokból, szerszám beemelő 
kocsikat használnak. Szűk helyen, vagy eltérő irányokban történő becsúsztatáshoz speciális, 
golyós görgő sorokat tartalmazó mozgató asztal jelentheti a megoldást. 
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Egy fröccsöntő szerszám átadásakor a szerszámhoz tartozó dokumentációt is át kell ad-

ni. Ez sokféle információt tartalmaz. Fontos, hogy ezek az információk mindig a szerszám 
közvetlen közelében, jól és gyorsan áttekinthető formában legyenek, mint ahogyan gépko-
csink egyes funkcióinak leírását a kesztyűtartóban tároljuk.  

Egy jól üzembe helyezett és karbantartott szerszám szerszámnaplója rengeteg hasznos 
információt tartalmaz. A használatra vonatkozó információk felsorolását az EN 82207-1 tar-
talmazza. Ilyenek a szerszám műszaki rajzai, és/vagy 3D adatai, funkciós leírása, a tárolásra, 
szállításra vonatkozó adatok, a fel- és leszerelési utasítások, a használatbavételi utasítások, a 
karbantartási és hibaelhárítási előírások, stb. Fontos, hogy ez teljesen megbízható legyen, és 
nem csupán nyomtatott formátumban, hanem az azt kiegészítő, vagy helyettesítő adathordo-
zók, vagy az internetről letölthető link formájában is átadásra kell, hogy kerüljön.  

Miniszámítógépes szerszámnapló 

Egy szerszám gyártóját kötelezettség terheli az instrukciók átadására a felhasználóval 
szemben. Ez tehát azt jelenti, hogy ezek az instrukciók a szerszám szerves részét képezik, 
beleértve az alkalmazás, karbantartás és/vagy állapotmegőrzés utasításait, továbbá a károso-
dás és egészségvédelem szempontjait is, a termékfelelősség általános irányelveinek megfele-
lően. Ez jogi szempontból azt jelenti, hogy egy hibás, nem teljes, vagy zavaros használati uta-
sítás szakmai hibának minősül és indokolttá teheti a hiánypótlást, a szerződéstől történő elál-
lást, vagy a vételár csökkentését. Amennyiben a hibás utasítások személyi sérülésekhez, vagy 
anyagi károkhoz vezetnek, komoly mértékű kártérítési kötelezettség léphet fel.  

A nyomtatott formátumú, és/vagy valamilyen adathordozón átadott szerszámnapló nem 
minden esetben azonnal hozzáférhető a szerszám tárolása, szállítása, fel- és leszerelése, kar-
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bantartása, javítása stb. során. Ez, illetve az egyre nagyobb mértékben terjedő termelési 
digitalizáció indokolta azt a fejlesztést, amelyet a szerszámgyártó Werkzeugbau Ruhla GmbH 
és a Schmalkalden Főiskola közös projektjében végeztek. A projekt elnevezésének (A digitá-
lis tárolási megoldások megvalósítása termelő szerszámoknál visszakereshető dokumentálási 
célokra) rövidítése „ImPro” lett. A fentiekben vázolt követelményeknek megfelelő megol-
dáshoz egy olyan prototípust fejlesztettek ki, amelynél egy, az összes releváns adatot tartal-
mazó miniszámítógépet erősítettek a fröccsöntő szerszámra. E számítógépet egyrészt megfe-
lelő szilárdságú burkolat védi a mechanikai behatásoktól, másrészt képes ellenállni azoknak a 
viszonylag magas hőmérsékleteknek, amelyek a műanyag-feldolgozás során a szerszámnál 
fellépnek. A számítógépet emellett megfelelő adatforgalmi és tápfeszültségi csatlakozásokkal 
is ellátták.  

A miniszámítógép megfelelő adatvédelemmel van ellátva, azaz csak az arra felhatalma-
zott személyek bővíthetik, vagy módosíthatják az információkat, amelyek egy részét a fel-
használó egyáltalán nem módosíthatja. Ezáltal a szerszám teljes életciklusára (karbantartási 
jelentések, meghibásodási jegyzőkönyvek, stb.) vonatkozó információk a miniszámítógépen 
tárolódnak, ahonnan azokat, függetlenül a vállalat belső hálózatától, vagy az internetre csatla-
kozástól, lehívhatjuk. Ezt a megoldást kifejezetten felhasználóbarát szempontok szerint fej-
lesztették ki. A digitális szerszámnaplóban rögzítésre kerülnek a szerszámmal kapcsolatos 
különböző események, a javítások, módosítások, felújítások is. 

Az ImPro modul mérete 10 x 8,5 x 4,3 cm, oldalán három csatlakozási hellyel és egy 
USB A csatlakozással a fedelén. Tápfeszültség ellátását háromféle módon lehet megoldani. 
Az első egy külső (230 V) hálózati áramforrás, de ha a fröccsöntő gép be van kapcsolva, erről 
látjuk el árammal. A második lehetőség egy kódolt kiegészítő kábel, amellyel a fröccsgép 
vezérléséhez csatlakoztathatjuk. Ez egyúttal az adatcserét is biztosítja az USB csatlakozáson 
keresztül. A harmadik lehetőségre akkor van szükség, amikor a szerszám nincs a fröccsgépen 
(pl. a raktárban van, szállítás közben, stb.). Ilyenkor az USB csatlakozón át adhatjuk rá a táp-
feszültséget. Az esetleges túlfeszültség ellen az ImPro modul saját védelemmel rendelkezik.  

Az ImPro modul működését egy 1Gz-Cortex-A8-AM335x processzor biztosítja, amely 
0–85 °C között biztonsággal üzemeltethető. A modul képes csatlakozni a dolgok internete 
(IoT) hálózatokhoz is. A modul képernyőhöz/PC-hez is csatlakoztatható, de e-nélkül is hasz-
nálható a beépített RGB-LED kijelző segítségével, amely színváltással jelzi a készenléti álla-
potot, vagy az aktivitást. 

A szerszámba integrált digitális napló, a feszültségforrástól függetlenül, azonnal hozzá-
férhető információkat szolgáltat. Az ImPro modul (Kernel Linux impro 4.9.82-ti-r102, ImPro-
OS) szoftvere független a felhasználó által használt PC operációs rendszerétől, az lehet Win-
dows, Linux, vagy Mac. Kifejlesztésénél a következő szempontokat vették figyelembe: 

– a hardver komponensek konfigurációja, 
– beépített meghajtórendszer, 
– felhasználói felület, 
– nagy adattárolók emulációja, 
– a hardver komponensek felügyelete (érzékelők lekérdezése, adattárolás) 
– az adatbázis felügyelete/védelme (manipuláció elleni védelem, átvizsgálás/titkosítás, 

támogatási stratégia). 

Az adatokhoz történő hozzáférést egy USB-csatlakozás és egy internet böngésző bizto-
sítja. Az adatok manipuláció elleni védelme miatt a digitális szerszámnapló a szerszámgyártó 
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és a felhasználó közötti vitás esetekben is bizonyítékként szolgálhat. Az adatnapló egyebek 
mellett a következő információkat tartalmazza:  

– csatlakoztatási tervrajz a szerszám temperálásához, 
– a forrócsatorna rendszer adatai, 
– a szerszám előállításának lépései, 
– karbantartási előírások és jegyzőkönyvformátumok, 
– videofilmek és magyarázatok a szerszám fel- és leszereléséről. 

A fröccsüzem dolgozói és a karbantartók számára szükség van arra, hogy tisztában le-
gyenek a szerszámok felépítésével, hogy azokat szakszerűen tudják működtetni és karbantar-
tani. Az olyan ismerethiány, amelyet hiányzó, hibás, vagy az adott helyszínen rendelkezésre 
nem álló dokumentáció okoz, az optimálistól eltérő gyártást/karbantartást eredményezhet, a 
szerszám érzékenyebb részeinek károsodását okozhatja. A miniszámítógépben tárolható vide-
ók és animációs filmek jelentősen támogathatják a szerszám használatának és karbantartásá-
nak színvonalát, különösen a többnyelvű munka-környezetben, ahol az írott utasítások, ma-
gyarázatok kevésbé hatékonyak.  

Az ImPro modul további fontos tulajdonsága, hogy beleépítettek egy háromdimenziós 
gyorsulás érzékelőt is. Ez lehetővé teszi, hogy a szerszám mozgatásának adatait megőrizzék, 
és visszakeressék, vagyis például a tényleges ciklusszámot rögzíti, így nem lehet ezzel mani-
pulálni. Ugyancsak kiderül, ha például a szerszámot leejtették, nem szakszerűen használták, 
vagy helytelenül tárolták stb.  

Új típusú szerszám beemelő kocsi 

A németországi székhelyű ElringKlinger AG egy 45 telephellyel és több mint 10 000 
munkatárssal rendelkező tőzsdei nagyvállalat, egyike a jelentős autóipari beszállítóknak. A 
vállalat székhelyén működő üzemben egyebek mellett hengerfejtömítéseket gyártanak, e ter-
mékeknél a cég a világon az első helyen áll. Emellett speciális tömítéseket készítenek a moto-
rok, hajtóművek és kipufogó rendszerek számára, illetve különböző műanyag alkatrészeket is, 
mint amilyenek pl. az olajteknők és szelepfedelek. 

Az elmúlt évek gyors kapacitásnövelései következtében ebben az üzemben egyre több 
fröccsöntő gépet helyeztek el, ami komoly zsúfoltságot eredményezett. Különösen kevés hely 
maradt két fröccsöntő gép között, amelyeket egy közös robot szolgál ki egy alacsony ajtón át 
megközelíthető melléképületben, amely nem rendelkezik portáldaruval. A két gép egymáshoz 
képest 120°-os irányban helyezkedik el. A szűk helyen nem lehetett megfelelően manőverezni 
az üzemben meglévő, görgős asztalú szerszám beemelő kocsikkal, és a 120 fokos elrendezés 
miatt komoly fizikai munkát jelentett az esetenként 1 tonna súlyt is elérő, max. 400 mm ma-
gasságú szerszámok pozícionálása.  

A megoldást a szintén német Römheld cég egyedileg kifejlesztett szerszám beemelő ko-
csija nyújtotta. A vállalat többféle méretben gyárt szerszám beemelő kocsikat. Az adott célra 
RWA 1600 típust kellett módosítani, amelyet a cég három változatban, 4, 6 és 8golyós görgő-
sorral gyárt, és amely 1,6 tonna súlyt képes felemelni. A gyalogtargoncákhoz hasonlóan a 
mozgató asztalt egy, a működtető szerveket is tartalmazó kormányrúddal lehet irányítani. Se-
bességét két fokozatban lehet fokozatmentesen változtatni, a normál fokozatban max. 5 km/h 
sebesség érhető el, míg finom manőverezéshez használt a „csiga” fokozatban max. 2 km/h. A 
tárgyasztal emelését elektromos/hidraulikus rendszer végzi, míg a golyós görgősoroknál a 
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golyók felemelését hidraulikus rendszer végzi. Amikor a szerszámmozgató kocsi az üzemben 
halad, a görgősorok golyóit leengedik az asztal síkja alá, hogy a szerszám a helyén maradjon. 
A biztonságot elől és oldal leengedhető lemezek is növelik. Az emelési pozícióba állást és a 
kocsi lefékezését követően az emelést elvégzik, majd pedig a hidraulikus rendszer a golyókat, 
nem egészen fél átmérőjükig, az asztal síkja fölé emeli. Így, a fészkeikben szabadon forgó 
golyókon gördülve, a szerszám vízszintesen bármilyen irányba könnyen elmozdítható.  

A standard berendezés mozgató asztala 1150 x 800 mm, azonban ez a helyszűke miatt 
túl nagy volt, ezért azt az ElringKlinger AG kérésére áttervezték 850 x 750 mm méretűre. Az 
alacsony szemöldökfájú ajtó miatt az emelőkeret magasságát 190 cm-re kellett lecsökkenteni. 
A kisebb szerszámok miatt az egyedi berendezéshez 9, a standard változathoz képest keske-
nyebb, golyós görgősort építettek be. Ezzel az egyedi méretezésű berendezéssel a szerszámok 
cseréje a szűk helyen is jóval gyorsabban és sokkal kevesebb fizikai erőfeszítéssel vált lehe-
tővé.  

A szerszámemelő kocsi energiaforrása egy 240 Aó akkumulátor, amely 3 óra maximális 
terhelésű működtetést tesz lehetővé. Ezután 12 óra alatt lehet az akkumulátort feltölteni. Ha a 
három órás üzemidő nem elegendő, az akkumulátor egy tartalék akkumulátorra gyorsan és 
egyszerűen kicserélhető. 

Összeállította: Dr. Füzes László 
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